REISJÄRVEN KUNTA

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja kokous 1/2020

Aika

20.02.2020 klo 9.00-11.05

Paikka

Reisjärven kunnantalo, valtuustosali

Läsnä:

Kestilä Asko, varsinainen jäsen, vara pj.
Haajo Juha, varsinainen jäsen
Järvi Jonna-Maria, puheenjohtaja
Pietilä Ulla, varsinainen jäsen
Myllylä Tarja, varsinainen jäsen
Vuorenmaa Pentti, varsinainen jäsen
Jauhiainen Rauha, varsinainen jäsen
Marketta Paavola, varajäsen
Roivas Päivi, sihteeri

1§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi

2§

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Pietilä ja Tarja Myllylä

3§

Osallistuminen hyvinvointimessuille Haapajärvelle ja tutustumiskäynti Haapajärven vanhusja vammaisneuvostoon 22.04.2020 klo 12

Reisjärven Kehitysvammaisten tuki ry
Invalidit ry
Reisjärven Hengitysyhdistys
Reisjärven tekninen lautakunta
Reisjärven Vanhustenkotiyhdistys ry
Reisjärven Diabeetikot ry
Eläkeläiset ry
Eläkeliitto Reisjärvi
Ppky Selänne, vammaispalvelut

Päätettiin osallistua koko vanhus- ja vammaisneuvoston voimin Hyvinvointimessuille ja
tutustumispäivään Haapajärvelle. Tutustuminen alkaa klo 12 Haapajärven valtuustosalissa, josta
siirrytään messuille. Messuista jaetaan kaikille lisätietoa, kun sitä saadaan. Sovittiin, että
järjestetään kimppakyydit ja Tarja Myllylahti kysyy vt. kunnanjohtajalta matkakorvausten
hakemisen menettelyn ja tiedottaa asiasta kaikille, että tiedetään käytäntö jatkossakin.
4§

Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 18-19.3.2020 Helsingissä
Kokoukseen osallistujaksi päätettiin yksimielisesti valita puheenjohtaja Jonna-Maria Järvi, joka tuo
seuraavassa kokouksessa tietoa muille jäsenille.

5§

Virkistyspäivän suunnittelua kesälle 2020
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Kaikille avoin virkistyspäivä sovittiin pidettävän 10.07.2020
keskustan alueella. Päätettiin kutsua mukaan järjestelyihin kaikki yhdistykset, jotka lähtevät
mukaan. Yhdistyksiltä ei peritä pöytämaksuja, vaan osallistuminen on ilmaista. Virkistyspäivästä
ilmoitetaan Reisjärven nettisivuilla ja tehdään Reisjärvi lehteen juttu neuvostosta, jossa tuodaan
esille myös virkistyspäivä. Lisäksi yhdistyksille lähetetään erilliset kutsut. Ilmoittautuminen mukaa
virkistyspäivään sovittiin huhtikuun loppuun mennessä. Puheenjohtaja Jonna-Maria Järvi menee
viikolla 9 lehden toimitukseen ja kertoo em. asioista puheenjohtajalle. Virkistyspäivästä pidetään
vielä erillinen kokous, kun ilmoittautuminen on loppunut. Sovittiin, että Ulla Pietilä ottaa selvää
lupa yms. asioista ja tiedottaa niistä muille. Virkistyspäivän tarjoilusta sovittiin, että kysytään,
mitä eri yhdistykset haluavat tarjota. Aikaisemmin on ollut makkaroita, kahvia, mehua ja keksejä.
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Tarjoilut hankitaan kunnan tuella ja tarvittaessa lahjoituksina yrityksiltä. Sovittiin, että tarjoilu on
ilmainen.
6§

Seniorsurfin hankinta Reisjärvelle
Päätettiin tehdä esitys sivistyslautakunnalle, että Reisjärven kirjastoon hankitaan Seniorsurf
tukemaan vanhusten ja vammaisten sähköisten palvelujen käyttöä.

7§

Jäsenien esille tuomat asiat
Invalidit ry:n jäsen Juha Haajo toi esille, että tehdään esitys, että S-marketin parkkipaikalle
tehdään suojatie. Lisäksi tuotiin esille, että vanhus- ja vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa
muutenkin Reisjärven keskustan liikenne järjestelyistä, kuten lain mukaan kuuluu tehdä. Sovittiin,
että Ulla Pietilä vie asiat tiedoksi ensi viikolla teknisen lautakunnan kokoukseen.
Keskusteltiin, miten saataisiin palautetta ikäihmisiltä ja muilta liikuntarajoitteisilta esim.
kuljetuspalveluista. Sovittiin, että viedään kirpputorille aloitelaatikko, johon kuntalaiset voivat
antaa palautetta, jotta vanhus- ja vammaisneuvosto voi viedä esityksiä eteenpäin Reisjärven
kunnalle. Laatikko tyhjennetään kerran kuussa. Puheenjohtaja lupasi tehdä aloite laatikon ja
toimittaa sen kirpputorille.

8§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.05

Jonna-Maria Järvi
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja

Tarja Myllylä
pöytäkirjan tarkastaja
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